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П
РЫ вы со кіх уз роў нях бі лі ру-
бі ну, па вы ша ная коль касць 
яко га ў кры ві за бяс печ вае 

ску ры жоў ты ко лер, ар га нізм пад-
вяр га ец ца моц най ін так сі ка цыі, ад 
якой асаб лі ва па ку туе га лаў ны мозг, 
а та му па ру ша ец ца ра зу мо вае раз-
віц цё ды яшчэ і слых. Па чы на ец ца 
жаў ту ха но ва на ро джа ных звы чай на 
на трэ ці дзень пас ля на ра джэн ня. 
Як да па маг чы ў гэ тым вы пад ку? Ва 
ўсім све це пры мя ня юц ца ўся го два 
спо са бы ля чэн ня — фо та тэ ра пія або 
за мен нае пе ра лі ван не кры ві. За мен-
нае пе ра лі ван не кры ві вы ка рыс тоў-
ва ец ца ў край нім вы пад ку, ка лі не 
да па маг ла фо та тэ ра пія, што зда ра-
ец ца да во лі рэд ка.

— Мы пра цяг ва ем удас ка наль-
ваць гэ ты фо та тэ ра пеў тыч ны апа рат, 
вы ву ча ем ме ха нізм уз дзе ян ня свет-
ла во га вы пра мень ван ня на роз ныя 
бія ла гіч ныя сіс тэ мы, — тлу ма чыць 
на мес нік ды рэк та ра па на ву ко вай і 
іна ва цый най ра бо це Ін сты ту та фі-
зі кі імя Б.І. Сця па на ва НАН Бе ла ру-
сі, кан ды дат фі зі ка-ма тэ ма тыч ных 
на вук Ві таль ПЛАЎ СКІ. — Вя до ма, 
што свят ло ўздзей ні чае на бі лі ру-
бін. Гэ та рэ чы ва не рас тва ра ец ца 
ў ва дзе, і та му дрэн на вы во дзіц ца 
з ма чой, а пад уз дзе ян нем свят ла 
ста но віц ца част ко ва рас тва раль ным. 
Вя до ма ўжо і тое, што пад уз дзе ян-
нем свят ла ўтва ра ец ца шмат ты паў 
іза ме раў бі лі ру бі ну, у тым лі ку тыя, 
што вы вод зяц ца най лепш. Мы спра-
бу ем мя няць даў жы ню хва лі свят ла, 
якое са дзей ні чае ўтва рэн ню та кіх 
ты паў. Гэ та, зра зу ме ла, па вы сіць 
эфек тыў насць уз дзе ян ня.

Ад на ча со ва спра бу ем вы свет ліць, 
як зні зіць па боч ны эфект ад та ко га 
ля чэн ня для дзя цей з эк стрэ маль-
на ніз кай ва гой, ад 500—700 г. На-
огул, чым ні жэй шая ва га і ра ней шы 
тэр мін на ра джэн ня, тым вы шэй шая 
ве ра год насць з'яў лен ня жаў ту хі — 
за хвор ван не су стра ка ец ца ў гэ тай 
ка тэ го рыі ў 80—90 пра цэн тах вы пад-
каў. Для та кіх дзя цей па тра бу юц ца 
ін шыя до зы і спектр свят ла. Гэ тай 
на ву ко вай ра бо тай мы за ці ка ві лі ка-
лег з Кі тая.

А вось дру гі апа рат — «АН КУБ-
спектр», так са ма спра ва рук на шых 
ву чо ных. З яго да па мо гай мож на 
кант ра ля ваць уз ро вень бі лі ру бі ну ў 
кры ві без за бо ру і траў му ю чых уко-
лаў. Гэ та важ на ў тых вы пад ках, ка лі 
не аб ход на кант ра ля ваць уз ро вень 
рэ чы ва амаль што га дзін на — ёсць 
і та кія фор мы жаў ту хі. Свет ла вы 
пры бор вы зна чае бі лі ру бін на асно ве 
свят ла, ад люст ра ва на га ад ску ры на 
пе ра нос сі. Пры бор так са ма знай шоў 
шы ро кае пры мя нен не ў ра дзіль ных 
да мах.

Да рэ чы, пра ўздзе ян не свят ла на 
па жаў це лую ску ру но ва на ро джа ных 
лю дзі да ве да лі ся вы пад ко ва. Бы ло 
гэ та ў Анг ліі. Там нех та звяр нуў ува-
гу, што ўчас так аго ле най ску ры ў ма-
ло га, якое ля жа ла на су праць акна, 
па свят леў у ад роз нен не ад ску ры, 
пры кры тай тка ні най. Па сту по ва ўда-
ло ся вы свет ліць, свят ло яко га ме-
на ві та спект ру па глы нае бі лі ру бін. 
Вы на ход ства ўсё но вых кры ніц свят-
ла — га ла ге на вых, флю а рэс цэнт ных, 
свят ло ды ёд ных і ін шых лям паў — 
пры му ша ла ву чо ных вы ву чаць, што 
най больш ка рыс на ўздзей ні чае на 
ча ла ве ка.

Я
ШЧЭ ад на ці ка вая тэ ма, над 
якой пра цуе ін сты тут, — 
ан ты мік роб ная фо та ды-

на міч ная тэ ра пія. Тэ ма над звы чай 

ак ту аль ная. У све це іс нуе вя лі кая 
коль касць ан ты мік роб ных прэ па ра-
таў — ан ты сеп ты каў і ан ты бі ё ты каў, 
ад нак іх шы ро кае вы ка ры стан не, у 
тым лі ку ў ве тэ ры на рыі, той жа птуш-
ка га доў лі, рэ гу ляр нае ўжы ван не ў 
ма лых до зах усі мі на мі пры вя ло да 
раз віц ця ўстой лі вас ці. ЗША на ват 
пры зна лі ан ты мік роб ную рэ зіс тэнт-
насць на цы я наль най па гро зай.

— Гэ та азна чае, што сён ня ў све це 
лю дзі гі нуць на ват ад эле мен тар най 
ін фек цыі, та му што не іс нуе ля чэн ня, 
здоль на га ім да па маг чы. Част ко ва 
гэ ту праб ле му мо жа вы ра шыць ан-
ты мік роб ная фо та ды на міч ная тэ ра-
пія, — ка жа Ві таль Юль я на віч.

Ву чо ныя звяр ну лі ўва гу на тое, 
што ан ты сеп ты кі і ан ты бі ё ты кі ад-
но сяц ца да лі ку фо та сен сі бі лі за та-
раў — яны ад чу валь ныя да свят ла, 
пад яго ўздзе ян нем прэ па ра ты па-
чы на юць пра ца ваць эфек тыў ней 
у не каль кі ра зоў, у вы ні ку ча го 
мік роб ныя клет кі гі нуць. Той жа 
прын цып па кла дзе ны ў асно ву фо-
та ды на міч най тэ ра піі пух лін, ка лі 
спа чат ку хво ра му ўво дзіц ца прэ-
па рат-фо та сен сі бі лі за тар, здоль ны 
ў вя лі кай коль кас ці на за па швац ца 
ў пух лі не, а пас ля пры мя ня ец ца 
ла зер нае свят ло, якое прэ па рат 
па чы нае вы дат на па глы наць, што 
ў не каль кі ра зоў уз мац няе дзе-

ян не прэ па ра та. Гэ так дзей ні чае 
наш вя до мы «Фа та лон», ас но ва 
для ства рэн ня яко га рас пра ца ва-
на ў Ін сты ту це фі зі кі і які ця пер ва 
ўдас ка на ле най фор ме вы раб ля ец-
ца Бел мед прэ па ра та мі — ён пры-
мя ня ец ца для ля чэн ня роз ных фор-
маў ан ка ла гіч ных за хвор ван няў на 
па чат ко вых ста ды ях.

Па глы на ю чы пэў ныя хва лі свят-
ла, фо та сен сі бі лі за та ры ак ты ві зу-
юць ма ле ку лы кіс ла ро ду, той ста но-
віц ца на столь кі ак тыў ным, што га то-
вы шко дзіць лю бым клет кам, у якіх 
зна хо дзіц ца, на прык лад, пух лін ным. 
Або мік роб ным. Та кі спо саб ля чэн ня 
здоль ны пры му сіць пра ца ваць на-
ват са мыя прос тыя ан ты сеп ты кі і 
ан ты бі ё ты кі, да якіх ра ней раз ві ла ся 
ўстой лі васць. Роз ні ца толь кі ў спект-
рах свят ла. Ву чо ныя-фі зі кі іх ад шу-
ка лі, і ця пер з да па мо гай апа ра та 
фо та ды на міч най тэ ра піі «Ло тас» (іх 
па кра і не ў ля чэб ных уста но вах ужо 
больш за сот ню) мож на ля чыць, на-
прык лад, гной ныя ра ны або яз вы 
страў ні ка. Да рэ чы, яз вы, аб умоў-
ле ныя хе лі ка бак тэр най ін фек цы яй, 
мож на ля чыць у дзя цей з да па мо гай 
ан ты сеп ты ка, які даў но знік з вы ка-
ры стан ня, — гэ та «сінь ка». Не ка-
лі до сыць ма гут ны ан ты сеп тык, ён 
па сту по ва вы чар паў свой рэ сурс і 
ця пер на ват не пра да ец ца ў ап тэ ках. 
Вы свет лі ла ся, што «сінь ка» вы дат на 
па глы нае свят ло і мо жа пры мя няц ца 
су праць та ко га мік ро ба, як хе лі ка-
бак тар пі ла ры. Па шко джа ны ўчас-
так страў ні ка спа чат ку ара ша ец ца 
знут ры з да па мо гай зон да, по тым 
па спе цы яль ным свят ла во дзе па-
да ец ца свят ло. Да стат ко ва ад ной-
дзвюх пра цэ дур — і ні я кіх па боч ных 
эфек таў.

А
ЛЕ гэ та яшчэ не ўсё. Вы ву-
чэн не ме ха ніз му гі бе лі мік-
роб ных кле так па ка за ла, 

што яны са мі па са бе змя шча юць 
рэ чы вы-фо та сен сі бі лі за та ры, а та-
му пры пэў най ін тэн сіў нас ці свят ла 
мож на абы сці ся і без увя дзен ня ўся-
кіх ле каў! Інакш ка жу чы, мік роб ныя 
клет кі мо гуць па шкодж вац ца без ле-
ка вых прэ па ра таў, пад уз дзе ян нем 
ад на го толь кі свят ла. І та кія ла зе ры 
і свят ло ды ё ды ўжо іс ну юць.

— Ця пер мы зай ма ем ся ўка ра-
нен нем у прак ты ку гэ тай тэх на ло гіі 
з мэ тай ля чэн ня пе ры я дон та — вы-
ні шчэн ня мік ро баў у ро та вай по лас-
ці, — ад зна чае ву чо ны. — Ан ты мік-
роб ная фо та ды на міч ная тэ ра пія 
на бі рае моц. За па тэн та ва на ўжо 
дзе сяць маг чы мас цяў яе вы ка ры-
стан ня ме на ві та та кім чы нам. Пры-
мя няц ца пры гэ тым бу дуць ай чын-
ныя прэ па ра ты. Для ля чэн ня тых жа 
гі не ка ла гіч ных за хвор ван няў мож на 
ця пер па спя хо ва вы ка рыс тоў ваць 
са мыя прос тыя ле кі. Мож на вяр нуць 
у вы ка ры стан не фу ра цы лін, фу ра-
гін, на стой ку зве ра бою, эў ка ліп ту, 
дыя гі пер он. Су мес на з РНПЦ ота-
ры на ла рын га ло гіі рас пра цоў ва ем 
ме то ды ку ля чэн ня за па лен чых за-
хвор ван няў ву ха, гор ла і но са. Свят-
ла вод да зва ляе пра ні каць у лю быя 
по лас ці ар га ніз ма — праў да, праз 
ткан ку, на жаль, свят ло не пра нік не, 
та му ме тад за ста нец ца ін ва зіў ным, 
але не ве ра год на эфек тыў ным. Рас-
пра цоў ва ец ца і апа рат для ля чэн ня 
гры пу. Праў да, для вы ні шчэн ня ві ру-
са не аб ход на пра во дзіць за бор кры-
ві, апра цоў ваць яе ўльтра фі я ле там і 
ўво дзіць на зад...

Урэш це, уз ні кае сме лае пы тан не: 
а ча му б не ства рыць та кую ла зер-
ную апа ра ту ру, якой мож на бы ло б 
ка рыс тац ца ў да маш ніх умо вах? Тэ-
а рэ тыч на тут ня ма ні я кіх цяж кас цяў, 
ад нак на прак ты цы... Для да сяг нен-
ня ля чэб на га эфек ту вель мі важ най 
бу дзе да зі роў ка (нель га ні кры ху 
больш, ні кры ху менш), па тра бу ец-
ца пэў ная ма гут насць асвят лен ня, 
што па він на су пра ва джац ца ад па-
вед ны мі ме ра мі за сця ро гі. Тра піў шы 
на сят чат ку, ла зер мо жа спра ва ка-
ваць раз віц цё ка та рак ты. Не здар ма 
пад час пра цэ ду ры і па цы ент, і ўрач 
ка рыс та юц ца спе цы яль ны мі ахоў-
ны мі аку ля ра мі, але ня ма га ран тыі, 
што ў да маш нім вы ка ры стан ні па-
цы ен ты бу дуць ра біць так, як урач 
у ста цы я на ры. Та му дзе ля бяс пе кі 
ка рыс таль ні каў вы твор цы бу дуць 
вы му ша ныя зні жаць ін тэн сіў насць 
вы пра мень ван ня, але ж і ля чэб на га 
эфек ту та ды не бу дзе.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.
protas@zviazda.by

ЯК ЗРА БІЦЬ ЛЕ КІ БОЛЬШ АК ТЫЎ НЫ МІ?
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Шка лу пры ду ма ла аме ры кан скі 
ўрач-анес тэ зі ё лаг Вір джы нія Апгар 
для ацэн кі ста ну зда роўя но ва на-
ро джа на га. У 1952 го дзе яна прад-
ста ві ла гэ ту сіс тэ му на кан грэ се 
анес тэ зі ё ла гаў. 

Для за па мі нан ня кры тэ ры яў пра па на-
ва ла вы ка рыс тоў ваць пяць лі тар свай го 
проз ві шча:

арреаrаnсе — знеш ні вы гляд (ко лер 
ску ры);

рulsе (hеаrt rаtе) — пульс (час та та 
сар дэч ных ска ра чэн няў);

grіmасе (rеsроnsе tо stіmulаtіоn) — 
гры ма са, якая ўзні кае на ней кае раз-
драж нен не;

асtіvіtу (musсlе tоnе) — ак тыў насць 
ру хаў, мы шач ны то нус;

rеsріrаtіоn — ды халь ныя ру хі.
У ба лах ацэнь ва юц ца пяць асноў ных 

пры кмет зда роўя/не зда роўя: афар боў ка 
ску ры, час та та сар дэч ных ска ра чэн няў 
за 1 хві лі ну, рэ флек сы, мы шач ны то нус 
і ды хан не. 7—10 ба лаў — гэ та зда роўе, 
менш за 3 — кры тыч ны стан.

— Усе не маў ля ты, якія з'я ві лі ся на свет 
у ра дзіль ні, ацэнь ва юц ца па шка ле Апгар 
ура чом-не ана то ла гам, які пры сут ні чае пры 
ро дах, — тлу ма чыць за гад чы ца ла ба ра-
то рыі клі ніч най не ана та ло гіі, рэ абі лі-
та цыі но ва на ро джа ных і дзя цей пер-
ша га го да жыц ця РНПЦ «Ма ці і дзі ця», 
кан ды дат ме ды цын скіх на вук, да цэнт 
Тац ця на ГНЯДЗЬ КО. — Кант роль пя ці 
па каз чы каў пра во дзіц ца праз 1 і 5 хві лін 
пас ля на ра джэн ня. У не ка то рых вы пад-
ках, пры пяр віч най су ме ба лаў ні жэй шай 
за 7, ацэн ка вы стаў ля ец ца і пас ля 10-й 
хві лі ны жыц ця, ка лі мо жа іс ці раз мо ва 

аб пра вя дзен ні не ад клад най рэ ані ма цыі. 
0—7 ба лаў па шка ле Апгар па каз ва юць на 
не спры яль ныя фак та ры раз віц ця пло да, 
па та ло гію ў ро дах, ніз кую жыц ця здоль-
насць, маг чы масць уз нік нен ня не ўра ла гіч-
ных па ру шэн няў да 1 го да, не аб ход насць 
пра вя дзен ня рэ ані ма цый ных ме ра пры ем-
стваў ура чом-не ана то ла гам або анес тэ зі ё-
ла гам-рэ ані ма то ла гам. Па ве лі чэн не су мы 
ба лаў праз 5 хві лін пас ля на ра джэн ня на 
фо не пра ве дзе най рэ ані ма цыі свед чыць 
аб эфек тыў нас ці ля чэн ня...

Шка ла Апгар — прос тая і да ступ-
ная сіс тэ ма пад лі ку ба лаў у су мар ную 
коль кас ную ацэн ку ста ну не маў лят. Яна 
вы зна чае ўра чэб ную так ты ку на зі ран ня 
і ля чэн ня пас ля на ра джэн ня. Ма ту лі па-
ве дам ля юць звы чай на дзве ліч бы, на-
прык лад, 8—9 ба лаў. Ацэн ка фік су ец ца 

ў ме ды цын скай да ку мен та цыі, вы піс ным 
эпі кры зе, аб мен най карт цы, уліч ва ец ца 
для вы зна чэн ня гру пы зда роўя.

Да 80 пра цэн таў не маў лят у Бе ла ру-
сі — зда ро выя і атрым лі ва юць 8 ба лаў 
праз 1 хві лі ну і 8—9 ба лаў праз 5 хві лін 
пас ля з'яў лен ня на свет (ад 0 да 7 ба лаў 
праз хві лі ну пас ля на ра джэн ня атрым лі-
ва юць апош ні мі га да мі ка ля 3 пра цэн таў). 
10 ба лаў су стра ка ец ца рэд ка. Коль касць 
дзя цей з ніз кай ацэн кай па шка ле Апгар 
апош ні мі га да мі змян ша ец ца дзя ку ю чы 
ар га ні за цыі пе ры на таль най да па мо гі, ука-
ра нен ню аб ста ля ван ня вы со ка га кла са, 
но вых ме та даў праг на за ван ня, ля чэн ня і 
пра фі лак ты кі за хвор ван няў у ця жар ных і 
но ва на ро джа ных, па вы шэн ню ква лі фі ка-
цыі спе цы я ліс таў у ра дзіль нях.
Свят ла на БА РЫ СЕН КА. protas@zviazda.by

Асноў ныя пры кме тыАсноў ныя пры кме ты  ��

10 БА ЛАЎ — ГЭ ТА РЭД КАСЦЬ
Усіх не маў лят у ра дзіль нях ацэнь ва юць па шка ле Апгар

Іна ва цыіІна ва цыі  ��

Для вы ра та ван ня... 
«уклю ча ем» іму ні тэт

Шмат функ цы я наль ныя ве тэ ры нар ныя прэ па ра ты для 
ля чэн ня і пра фі лак ты кі хва роб сель ска гас па дар чых і 
да маш ніх жы вёл рас пра ца ва лі ў БДУ.

Но выя ле ка выя срод кі з'яў ля юц ца іна ва цый ны мі фар ма-
цэў тыч ны мі прэ па ра та мі і не ма юць за меж ных ана ла гаў. У 
ве тэ ры на рыі з'я ві лі ся тэ ра пеў тыч ныя срод кі, якія ўздзей ні-
ча юць не на ін фек цый ны фак тар — ві ру сы, бак тэ рыі, гры бы, 
унут ры кле тач ных і па за кле тач ных па ра зі таў, а на ін фі цы ра ва ны 
ар га нізм, па да ючы сіг нал аб уз нік шых праб ле мах і тым са мым 
ма бі лі зу ю чы ўлас ныя ахоў ныя ме ха ніз мы жы вёл.

Дзе ю чы мі рэ чы ва мі ў но вых прэ па ра тах ста лі бял ко выя ма-
ле ку лы, якія атрым лі ва юць бія тэх на ла гіч ным спо са бам, але яны 
цал кам ідэн тыч ныя пры род ным. Но выя ме ды ка мен ты да зва ля-
юць ад на ча со ва пра во дзіць ля чэб ныя і пра фі лак тыч ныя ме ра-
пры ем ствы. Прын цы пы пры мя нен ня іх у тэ ра піі цал кам ад па вя-
да юць прын цы пам ар га ніч на га хар ча ван ня і не на но сяць шко ды 
ні жы вё лам, ні спа жыў цам жы вё ла га доў чай пра дук цыі.

Да та го ж, ім улас ці вы ад на ча со ва іму на ма ду лю ю чая, су-
праць ві рус ная, су праць грыб ко вая, ан ты па ра зі тар ная і ан ты-
бак тэ ры яль ная ак тыў насць. Так са ма ме ды ка мен ты аказ ва юць 
ан ты стрэ са вае дзе ян не, плён на ўплы ва юць на рэ пра дук тыў ныя 
функ цыі жы вёл, па вя ліч ва юць на пру жа насць і пра цяг ласць іму ні-
тэ ту пры вак цы на цыі, ска ра ча юць час ля чэн ня ў 2-3 ра зы, «уклю-
ча юць» імун ныя пра цэ сы ўжо праз 6-12 га дзін пас ля ін' ек цыі, 
да зва ля юць за ха ваць па га лоўе за хва рэ лых на 95% і больш.

Яшчэ ад на пе ра ва га но вых ве тэ ры нар ных прэ па ра таў — 
ад сут насць не аб ход нас ці «вы трым лі ваць паў зу» па ма лоч най і 
мяс ной пра дук цыі пас ля пры мя нен ня ў жы вёл ме ды ка мен таў.

Ця пер рас пра ца ва на лі ней ка прэ па ра таў для пра фі лак ты кі 
і ля чэн ня асоб на для кож на га ві ду жы вёл: для буй ной ра га тай 
жы вё лы, сві ней, ко ней, для да маш ніх жы вел, у тым лі ку для 
ля чэн ня са бак, ка тоў, пуш ных звя роў, тру соў... Прай шлі дзяр-
жаў ную рэ гіст ра цыю і за рэ гіст ра ва ны больш за 20 прэ па ра таў 
і 40 суб стан цый.

Но выя ве тэ ры нар ныя прэ па ра ты рас пра ца ва ны су пра цоў ні-
ка мі ка фед ры мік ра бія ло гіі і ла ба ра то рыі бія тэх на ло гій бія ла-
гіч на га фа куль тэ та БДУ пад кі раў ніц твам за гад чы ка ка фед ры 
пра фе са ра Ула дзі мі ра Пра ку ле ві ча.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. nіkalaeva@zvіazda.by
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